Solstråler over Århus

På cykel, i løb elle
r på gåben
„Solstråler over Årh
us“ er syv ruter, som
stråler ud fra Århus
by som stråler fra sole
n. Ruterne kobler på
en ny måde byen
sammen med den
fantastiske natur, der
omkranser Århus.

Natur, bevægelse og sundhed
Naturen er jo lige om hjørnet!
Det ved vi alle sammen, men
for mange danskere er naturen efterhånden noget, man
besøger, tager på udflugt til
eller hører om i medierne, når
bølgerne går højt om klimaændringer, trusler mod danske fauna eller hærgende mårhunde. Vi er kommet langt
væk fra naturen som en betydningsfuld og integreret del
af hverdagen. Dermed er det,
der før var en naturlig erfaringsmæssig tillæring i opvæksten blevet ”glemt”, og det
skal læres igen i voksenlivet.
Flere undersøgelser viser samstemmende, at naturen i særdeleshed er en vigtig
faktor i arbejdet med at forbedre befolkningens sundhedstilstand i en tid, hvor
op mod halvdelen af befolkningen er
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overvægtige. Selv på det psykologiske
område har naturen vist sig at have en
positiv effekt, ligesom den fysiske motion i sig selv er lindrende, når sindet slår
knuder.
Så koblingen af: natur, bevægelse og
sundhed er i den grad nærliggende og et
hyperaktuelt satsningsområde, der rækker langt ind i fremtiden.

Projekt Solstråler over Århus

Naturhistorisk Museum og Aarhus
Kommune, Natur og Miljø, har med
økonomisk støtte fra Friluftsrådet gennem de seneste tre år gennemført et
projekt i Aarhus, ”Solstråler over Århus”, hvor netop koblingen af natur, bevægelse og sundhed har været helt centralt.
I bedste lokalpatriotiske stil blev projektet døbt ”Solstråler over Århus”. Et af
de centrale elementer i projektet er antal
ruteforløb fra byens asfaltjungle ud i
den grønne natur – geografisk fordelt
rundt om Aarhus. Ruter, der hver især
er en solstråle, der til sammen danner
en skinnende sol over Aarhus. Smukkere kan det vist ikke være!

Af Lars Bøgh, naturvejleder
Naturhistorisk Museum.
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Formålet med Solstråler over Århus er:
• at motivere befolkningen til at bevæge sig fra byens asfaltjungle ud i naturen – på cykel, i løb eller på gåben.
• at øge befolkningens interesse, kendskab og engagement i relation til den
bynære natur.
• at øge befolkningens interesse for
forvaltningen af den bynære natur.
• at motivere til fysisk aktivitet gennem naturoplevelser og dermed forbedre borgernes almene sundhedstilstand.

Hver solstrålerute er ved starten fysisk
markeret med en informationstavle. Der
hverken pæle eller pile undervejs på ruten.
Til hver rute er der udgivet en rutebeskrivelse, der har fokus på spændende
kultur- og naturoplevelser på turen, og
som kan downloades på hjemmesiden:
www.solstråler.dk.
Årsagen til begrænset rutemarkering
og til kun at udgive elektroniske rutebeskrivelse er ønsket om at skabe et så
fleksibelt og omkostningsfrit tilbud som
muligt. Det vil styrke projektets overlevelse fremover i driftsfasen, hvor projekter ellers ofte kuldsejler.
Der har i projektperioden været afholdt en række offentlige ture på ruterne, der varierede mellem traditionelle
vandreture og cykel- og løbeture - ledet
af naturvejlederne fra Naturhistorisk
Museum og Aarhus Kommune.
Særligt spændende og nyskabende har
været initiativet med naturvejlederture i
løbesko, dvs. med to løbende naturvejledere ”i front”. Det blev til fire løbeture
med over 100 deltagere i alt. På disse
ture har vi oplevet helt nye kundegrupper, som har fået krydret dagens løbetur
med naturformidling på nye og ukendte
løberuter. Der har været udtalt tilfredshed med de løbende naturvejledere og
et stort ønske om at forsætte med tilbuddet. Det er et spørgsmål om flere
ressourcer til mere målrettet markedsføring - så kommer der endnu flere kunder i butikken!
I forbindelse med åbningen af hver
rute har Naturhistorisk Museum opbygget en mini-udstilling med et udvalg af
de dyr, man kan møde på den konkrete
rute, hvis man ellers holder øjnene åbne.
Brugerne er desuden blevet opfordret til
at benytte hjemmesiden www.fugleognatur.dk som forum for deling af observationer, svar på spørgsmål etc.

Ruter, foldere, ture og miniudstillinger

Medieinteresse

Projektets grundpille har været etableringen af syv ruter af forskellig længde.
Vi har bevidst benyttet eksisterende stiforbindelser, da der allerede er rigeligt
med stier. Det er kendskabet til mulighederne, der halter. Det er naturligvis
heller ikke kommunens ønske at udvide
den samlede vedligeholdelsesudgift på
området.
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Projektet har været omtalt i flere trykte
medier, og alle turene har været offentliggjort i både dagspresse og TV2. Specielt blev der produceret et solidt indslag i TV2 Østjylland som optakt til
indvielsen af Pulsruten, hvilket klart var
med til at trække deltagere til arrangementet - selvfølgelig suppleret med solide trækplastre som verdens hurtigste
NATUR vejleder • 20. årg. • nr. 2 • 2011

N

Bjergruten
1

6

Bysvale

2

Holmstrup Gård

Dagpåfugleøje

5

3
Løvfrø
illustrationer Bjarne Golles

SIGNATURFORKLARING:

nr.

Se tekst side 2
Rute = 8 km

4

Picnichus

0

250 m

© Baggrundskort: Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
Informatikområdet november 2005.
September 2009

naturvejleder og byens grønne rådmand, Laura Hay!
Bevågenheden fra det politiske Aarhus ved åbningen af to af de syv ruter
har været utrolig flot, og det har bestemt
styrket mediernes interesse.

Solstrålerne lever videre

Solstråler over Århus har ”et liv efter døden”. Vi vil fortsat udbyde en række offentlige ture på solstråleruterne, hvor vi
vil videreudvikle snitfladen mellem de
forskellige bevægelsesformer: gang, løb
og cykling og naturvejledning. Specielt
vil vi fortsat forsøge at kvalificere den
løbende naturvejledning ved en mere
målrettet markedsføring mod lokale
personalegrupper, motionsforeninger
og andre udvalgte målgrupper. Der ligger et reelt problem i definitionen på løb
og den markedsmæssige tydeliggørelse
af forventet løbetempo – bl.a. i det faktum, at langt fra alle ved hvilket tempo,
de selv løber i!
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Projektet er ved vejs ende, og vi kan se
tilbage på et godt og solidt samarbejde
mellem Naturhistorisk Museum og Aarhus Kommune. Begge parter har opnået
mere, end de kunne på egen hånd. Vi
har afprøvet nye metoder for naturvejledning, fået fat i nye kundesegmenter
og ikke mindst skabt et særdeles kvalificeret afsæt for et videre samarbejde
mellem Naturhistorisk Museum og Aarhus Kommune.
o
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